
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. DECEMBER 9 -I ÜLÉSÉRŐL

Első napirendként a  Városi Önkormányzat 2010. é vi költségvetése I-III. negyedéves
teljesítéséről, az év végi várható alakulásáról szóló tájékoztatót  tárgyalta meg a képviselő-
testület.
Az államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§.(1)
bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a
következő év költségvetési koncepciójához kapcsolódóan kell tájékoztatni a Képviselő -
testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a költségvetési előirányzatok időarányos
alakulását, tartalék felhasználását, hiány (többlet) alakulását, valamint a költségvetés
teljesülését.
A Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében az I -III. negyedévben mintegy 2,5
milliárd Ft bevétel teljesült, amelyből 0,5 milliárd Ft a pénzügyi műveletek, hitelek bevétele.
Így a korrigált bevétel 1.965,3 millió Ft, amely a mind az eredeti, mind a módosított tervhez
képest csak 2/3-os teljesítésnek felel meg. A bevétel ek teljesítését vizsgálva a lemaradás az
intézményi működési bevételeknél (48 %), a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél (47 %)
van. Összességében a működési bevételek realizálása tervszerű, 72 % -os. A folyamatos
likviditási gondokat enyhítette a 867, 3 millió Ft-os (teljesítés 81 %-os) központi támogatás
átutalása.
A 2010. évi költségvetésből kiadásokra összesen – finanszírozási célú pénzügyi műveletek
kiadásai nélkül – 1,8 milliárd Ft-ot fordított az önkormányzat,  amely az eredeti terv 52 %-
ának, a módosított terv 42 %-ának felel meg. Itt említjük meg, hogy az előirányzatok
tartalmazzák az első kötvény (849 millió Ft) kereteit, mert 2010. szeptember 30 -án ez a
rendelet volt érvényben. A belső összetételt vizsgálva megállapítható, hogy a működési
kiadásoknál 63 %-os, a felhalmozásnál csak 22 %-os a teljesítés.
Az éves költségvetésben 389.752 EFt -os működési hiány került elfogadásra. Az évközi
intézkedések, módosítások eredményeként 2009. szeptember 30 -ig 7,1 millió Ft-tal, 2 %-
ponttal 382.630 EFt-ra csökkent a hiány. A 4. számú költségvetési módosítással további 5,1
millió Ft-tal csökkenhet a hiány. Ugyancsak csökkentést jelenthet a beadott, de el nem bírál t
kiegészítő támogatási igény (ÖNHIKI, BM egyéb támogatás).
A tájékoztató 12 igen szavazattal elf ogadásra került.

Második napirend  a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló
előterjesztés megvitatása volt.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § -a szerint a helyi
önkormányzatoknak éves költségvetési konc epciót kell készíteniük. A költségvetési
koncepcióban - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet
35.§-a alapján - a rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni a központi
költségvetésből származó bevételeket , fel kell mérni a helyben képződő forrásokat és a vállalt
feladatok alapján meg kell határozni a kiadásokat.
Az önkormányzati gazdaság működőképességének megőrzése, a pazarló gazdálkodás
kiküszöbölése, a közfeladatok ellátásának biztosítása és ellátási s zínvonal szinten tartása,
esetleges javítása, szolidáris szociálpolitika érvényesülése, a pályázati lehetőségek
kihasználása, valamint a munkahelyteremtés és munkahely megtartás koordinálása
fogalmazható meg alapvető célkitűzésként. A tervezés minden szaka szában érvényesíteni kell
a takarékosságot, a pénzkímélő megoldásokat.



A 2011. évi koncepcióban 3,3 milliárd Ft-ban kerültek betervezésre a bevételek , amely 352
millió Ft-tal (9,7 %-kal) kevesebb az előző évi tervtől. A bevételi struktúra átrendeződött,
csökkent a támogatások aránya (26,8 % -ról 23 %-ra) alig változott a működési bevételek
részaránya (23,1 %-ról 23 %-ra), jelentősen emelkedett a hitelek aránya (15,9 % -ról 19,1 %-
ra). A működési bevételek – hitel nélkül – 1.760 millió Ft-ot, a felhalmozási bevételek –
finanszírozási műveletek nélkül – 799 millió Ft-ot tesznek ki.
A 2011. évi költségvetési koncepció kiadása 3.857,2 millió Ft-ot jelent betervezve és ez 180
millió Ft-tal (4,5 %-kal) kevesebb az előző évi tervtől. A kiadási szerkezet szintén módos ult, a
működési kiadás aránya kismértékben emelkedett (56,8 % -ról, 57,7 %-ra), a felhalmozási
kiadások csökkentek (27,2 %-ról 24 %-ra), jelentősen emelkedett az adósságszolgálati kiadás
71 millió Ft-tal (12,9 %-ról 15,3 %-ra).

A költségvetési koncepció 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal került elfogadásra.

Következő - harmadik – napirenden a Városi Önkormányzat 2011. I. negyedévi átmeneti
költségvetési gazdálkodásáról szóló előterjesztés megtárgyalása szerepelt.
Az átmeneti költségvetés készítésér e az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht) 76. § -a ad felhatalmazást, amennyiben január 1 -jéig nem fogadta el
az éves költségvetési rendeletét a Képviselő -testület.
A 2011. I. negyedévi átmeneti gazdálkodásról szól ó rendelet-tervezet tartalmazza az
alábbiakat:

- felhatalmazás adását a polgármesternek az önkormányzati bevételek folytatólagos
beszedésére, kiadások teljesítésére, valamint meghatározását annak, hogy milyen
intézkedéseket tehet a polgármester a rendelet ke retein belül,

- felhatalmazás időtartamát,
- annak előírását, hogy a felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és

teljesített kiadásokat a 2011. évi költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
Döntését 12 egybehangzó igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület.

Negyedik napirendként a helyi autóbusz-közlekedés 2011. évi díjának megállapításáról szóló
előterjesztés került megtárgyalásra.
A menetrend szerinti helyi autóbusz -közlekedés ÁFA-t is tartalmazó legmagasabb díja 2011.
évben az alábbiak szerint alakul:

a) teljes árú menetjegy 145 Ft/db
b) egyvonalas havi bérlet 2.770 Ft/db
c) összvonalas havi bérlet 3.880 Ft/db
d) tanuló, nyugdíjas havi bérlet 1.165 Ft/db
e) tanuló, nyugdíjas 4 havi bérlet 4.610 Ft/db
f) tanuló, nyugdíjas 6 havi bérlet 6.940 Ft/db

Döntését 12 igen szavazattal hozta meg a testület.

Következő napirendként a 2011. évi ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás, kezelés hatósági díjának
megállapításáról döntött a képviselő-testület.
Ivóvíz-szolgáltatás legmagasabb hatósági díja

a) szolgáltatási díj 390 Ft/m3 + ÁFA
b) alapdíj fogyasztóhelyenként

              b.a) lakossági fogyasztó esetében:   200 Ft/hó + ÁFA
b.b) közületi fogyasztó esetében: 400 Ft/hó + ÁFA



A szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díja

a) szolgáltatási díj 350 Ft/m3 + ÁFA
b) alapdíj fogyasztóhelyenként

              b.a) lakossági fogyasztó esetében:        200 Ft/hó + ÁFA
              b.b) közületi fogyasztó esetében:          400  Ft/hó + ÁFA

Döntését 11 igen és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.

Hatodik napirendként a bölcsődei szervezett étkeztetés nyersanyagköltségének 2011. évi
meghatározásáról  tárgyalt  a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 2011. január 1-től a bölcsődei ellátásban - teljes ellátás esetén – 285
Ft/db normában állapítja meg az élelmezési nyersanyagköltséget.
Erről szóló döntését 12 igen szavazattal hozta meg a testület.

Az 5. számú háziorvosi szolgálat háziorvosi munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról
szóló előterjesztés megvitatása szerepelt a hetedik  napirendi pontban.
A Képviselő-testület Dr. Mourtjos Ioannis pályázatát elfogadta és 2011. február 1 -jétől,
megbízta az 5. számú háziorvosi szolgálat háziorvosi feladatainak ellátásával vállalkozási
formában.
Ezen döntését a képviselő-testület 12 igen szavazattal fogadta el.

Nyolcadik napirend a 7. számú háziorvosi szolgálat háziorvosi munkakör betöltésére kiírt
pályázat elbírálása volt.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal Dr. Szász Ivánt 2011. február 1-jétől kinevezte a 7.
számú háziorvosi szolgálat háziorvosaként.

A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról tárgyalt a képviselő -
testület  a kilencedik napirendi pont keretében.
A Magyar Országgyűlés által 2010. november 19 -én elfogadott gazdasági és pénzügyi tárgyú
törvénymódosító csomagban szerepelnek olyan, az adózással kapcsolatos törvénymódosítások
is, amelyek miatt szükséges a helyi iparűzési adóról szól ó 22/2009. (XII.28.) helyi rendelet
módosítása.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) – alapvetően kisebb jelentőségű -
módosítása a jövőben csökkenti az iparűzési adókötelezettséggel összefüggő adózói és
adóhatósági adminisztrációt, s egyben egyszerűsíti az építőipari tevékenységet végző
vállalkozások kötelezettségteljesítését.
A Htv. módosítás következtében:
- csökken azon esetek száma, amikor az adózónak ideiglenes iparűzési adókötelezettsége

keletkezik, mivel a törvény megszünteti a piaci – vásározói kiskereskedelmi tevékenység
utáni adókötelezettséget,

- lehetővé válik, hogy amennyiben az építőipari tev ékenységvégzés, illetőleg a kutatási
feltárási tevékenység időtartama a településen előreláthatóan 180 napnál hosszabb lesz,
akkor az adózó a tevékenység megkezdésekor már eleve úgy jelentkezhessen be, mint
állandó iparűzési tevékenységet végző.

A piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni adófizetési kötelezettség megszűnésével
az erre vonatkozó külön adómérték megszűnik, az ideiglenes jelleggel végzett valamennyi
tevékenység esetén az adó mértéke – az elmúlt évhez hasonlóan – naptári naponként 2.000 Ft-
ban került meghatározásra.



A rendelet-módosítását 12 igen szavazattal fogadta el a képviselő -testület.

A lakbérek felülvizsgálatáról  szóló előterjesztést vitatta meg a testület a következő napirendi
pont keretében.
A Képviselő-testület a lakbérek felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal
elfogadta és előzetesen kinyilvánította , hogy 2012-től a lakbér összegét az infláció
mértékének megfelelően megemeli.

Tizenegyedik napirendi pontként a helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról  szóló előterjesztés
megvitatása szerepelt.
A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás célú helyiségek
licitálással történő hasznosítása esetére a minimális bérleti díjak övezetenkénti mértékét 2011.
évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapította meg:

díjövezet
I. II. III.Nem lakás célú helyiségek

típusai Ft/ m²/ év
1. Üzlethelyiség 11.040 8.280 4.140
2. Raktárhelyiség 5.520 4.140 2.080
3. Garázs 2.080 2.080 2.080

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

A Képviselő-testület a nem lakás célú helyiségek bérbeadásánál alkalmazandó díjövezetek
besorolását az alábbiak szerint állapított a meg:
A díjövezetek besorolása:
I. díjövezet:  Nagybátony, Bányaváros: Ózdi út, Rimay út
II. díjövezet: Nagybátony, Bányaváros – az I. övezethez nem tartozó utcák, Mátra lakótelep,
                     Ózdi út 1-15. pavilonsor, Kisterenye Piac út
III. díjövezet: Az I.- II. díjövezeten kívüli területek

A Képviselő-testület 2011. január 1-től kezdeményezi a nem lakás célú helyiségekre
megkötött bérleti szerződések módosítását a bérleti díjak inflációkövető, max. 20 % -kal
történő megemelése érdekében.
Döntését 12 igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület.

Önkormányzati bérlakások értékesítéséről és a bérlakás értékesítés további felf üggesztéséről
szóló  előterjesztést vitatta meg a képviselő-testület  következő napirend keretében .
A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiség értékesítéséről szóló
többször módosított 22/2003. (XII.12) sz. helyi rendelet 2. § (4) bekezdése alapján előzetesen
kinyilvánítja, hogy a hivatkozott rendelet felülvizsgálatáig az önkormányzati tulajdonú
lakásokat a bérlők részére elidegenítésre nem jelöli ki, a bérlők vásárlási kérelmei alapján a
lakások megvásárlásához nem járul hozzá.
Erről szóló döntését 11 igen és 2 tartózkodó  szavazattal hozta meg a testület.

A Tanuszoda Nonprofit Kft. folyószámlahitelének átalakításáról szóló határozat
kiegészítéséről döntött a testület a következő napirendi pont keretében.
Az előterjesztett határozat i javaslat 11 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került.

Bátonyterenye Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló
előterjesztés szerepelt a tizennegyedik napirenden.



A Képviselő-testület 45/2010.(IV.08.) Öh. sz. hat ározatával fogadta el Bátonyterenye Város
Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervét.  A közbeszerzési törvény értelmében a
közbeszerzési terv módosítható, ha előre nem látott közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merül fel. A terv módosítására az é v során egy alkalommal került sor. A módosított
közbeszerzési tervben összesen 8 db közbeszerzési feladat szerepel. A legutóbbi módosítás
óta több közbeszerzési feladat lebonyolításra került, néhány feladat nem valósult meg, illetve
előreláthatólag nem fog megvalósulni, ezért vált indokolttá a 2010. évi közbeszerzési terv
módosítása.
Döntését  12 igen szavazattal hozta meg a képviselő -testület.

Tizenötödik napirendként a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti struktúrájának
meghatározásáról szóló előterjes ztés került megvitatásra.
A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája utoljára 2008. augusztus 1 -től lett átalakítva.
Ekkor jött létre a jelenlegi 6 osztályos szervezeti tagozódás.
Az utóbbi időszakban tapasztalt folyamatosan változó jogszabályi körny ezet, a gazdasági
kihívások által állított követelmények, valamint a fokozódó lakossági  elvárások miatt a
bürokratikus szervezeti struktúra egyszerűsítésével, a feladatok újraosztásával egy
négyosztályos szervezeti modell kerül  kialakításra, amely a mai kor követelményeinek jobban
megfelel.
A 4 önálló szervezeti egység elfogadása esetében az államigazgatási feladatok
szervezetrendszerben történő elhelyezése egyértelműbbé válik, a humánszolgáltatással
kapcsolatos feladatok pedig egy szervezeti egységbe sze rveződnek.
A megalakítandó polgármesteri kabinet a képviselő-testület és bizottságai döntéseinek
előkészítésében, illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok
ellátásában kap kiemelkedő szerepet. Feladatai közé tartozik többek k özött a jogi- és
közbeszerzési, pályázati fejlesztési és civil szervezeti, közgazdasági és vállalkozásfejlesztési,
valamint városmarketing és kommunikáció ügyekben a közvetlen közreműködés.
A hivatal belső szervezeti struktúrájának átalakítása ügyében hozo tt testületi döntést követően
pontosítani szükséges majd a feladatkörök elosztását, és meg kell hozni a szükséges személyi
döntéseket.
Erről szóló döntését 10 igen és 2 tartózkodó szavazattal hozta meg a képviselő -testület.

A képviselő-testület 2011. I. félévi ülésteréről szóló előterjesztést 12 igen szavazattal
egyhangúlag fogadta el a testület.

Tizenhetedik napirendi pont dr. Lengyelné Imreh Erika jegyzőnek Nagybárkány község
jegyzői feladatainak helyettesítéssel történő ellátása céljából közszolgálat i jogviszony
létesítéséhez való hozzájárulást adta meg a képviselő -testület 12 igen szavazattal.

A Bátonyterenye 3463. hrsz -ú építési telek értékesítéséről  döntött a képviselő-testület 12 igen
szavazattal.

Utolsó napirendként a Petőfi Művelődési Ház felú jítására vonatkozó előterjesztést tárgyalta
meg a testület és döntött arról 12 egybehangzó igen szavazattal.


